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Dosarul nr.3c/a-79/15

15 iulie 2015

Judecătoria RÎşcani, mun.Chişinău
Instanţa compusă din:
Preşedintele şedinţei;
judecătorul
Grefier

HOTĂRÎRE
în numele Legii

(dispozitiv)

Aliona Miron
Iu.Laşco, Olga Sajin

41-3-3729-26042013

mun. Chişinău

cu participarea reclamantului Sandul Grigore şi a reprezentantului reclamantului - avocatului lavorschi _
Baidaus Ana (mandat nr.0222996 din 25 aprilie 2013 f.d.l), a reprezentantului pîrîtului Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală a Republici Moldova - S.Brînză (f.d.36, 69 procură nr.71 din 22.01.2013), a
reprezentantului pÎrÎtului Reprezentanta din Moldova a Companiee Engleze Capital City Service Limited _
V.Andruşciac /mandat nr.0403191 din 22 octombrie 2013 f.d.44 1, reprezentantul pîrÎtului Maer Eugeniu _
D.Lupuşor /mandat nr.0403226 din 22.10.2013 f.d.45/'

examinînd în şedinţă publică, cauza civilă la cererea de chemare În judecată a reclamantului Sandul
Grigore împotriva Agenţiei de Stat pentru proprietatea Intelectuală a RM, Reprezentanţa din Moldova a
Companiei Engleze Capital City Service Limited, Maer Eugeniu privind recunoaşterea paternităţii asupra
programului de calculator, anularea Certificatului de înregistrare a obiectelor ocrotite de dreptul de autor şi
drepturile conexe, Încasarea compensaţii lor În sumă de 500 000 lei, Încasarea cheltuielilor de judecată,

în conformitate cu prevederile Legii privind dreptul de autor şi drepturile conexe nr.
J 39 din 02.07.2010, art.238 - 241 CPC PM, instanţa de judecată-

HOT Ă R Ă Ş T E:

Se admite parţial cererea de chemare in judecată a reclamantului Sandul Grigore impotriva Agen\iei
de Stat pentru proprietatea Intelectuală a RM, Reprezentanta din Moldova a Companiei Engleze Capital
City Service Limited, Maer EugenÎu privind recunoaşterea paternităţii asupra programului de calculator.
anularea Certificatului de Înregistrare a obiectelor ocrotite de dreptul de autor şi drepturile conexe,
Încasarea compensaţii lor În sumă de 500 000 lei, Încasarea cheltuielilor de judecată.

Se constată după reclamantul Sandul Grigore paternitatea şi dreptul moral asupra programului
pentru calculator "Aberrant Behavior Detecting voip Monitoring System".

Se Încasează În mod solidar de la pÎrÎţii Reprezentanţa din Moldova a Companiei Engleze Capital
City Service Limited şi Maer Eugeniu cu titlu de compensaţii suma de 20 000 lei şi cu titlu de cheltuieli de
judecată pentru citarea pîrîţi lor În sumă de 45,2 lei, iar În total suma ce urmează a fi Încasată constituie _
20045 (douăzeci mii patruzeci şi cinci) lei 20 bani.

în rest, pretenţiile din cererea de chemare În judecată Înaintate Împotriva Agenţiei de Stat pentru
proprietatea Intelectuală a RM privind anularea Certificatului de Înregistrare a obiectelor ocrotite de dreptul
de autor şi drepturile conexe şi Încasarea altor cheltuielilor de judecată se resping, ca fiind neîntemeiate.

Hotărîrea cu drept de apel În Curtea de Apel Chişinău În termen de 30 de zile din momentul
pronunţării, prin intermediul Judecătoriei RÎşcani.

Preşedintele şedinţei,
Judecător iona Miron
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